
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-24-005700-b) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

        Послуги з комплексного прибирання та обслуговування  

приміщень та прилеглої території адмінбудинків Державної 

судової адміністрації України за адресою: місто Київ, вул. 

Липська, 18/5, 16 Б, 16 Г; 90910000-9 - Послуги з 

прибирання, відповідний код 90910000-9 - Послуги з 

прибирання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного 

словника. 

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Термін надання послуг – з 01 січня  по 31 грудня 

2022 року. 

Загальна площа приміщень для прибирання 

адміністративних будинків Державної судової адміністрації 

України за адресою: м. Київ, вул. Липська 18/5, 16Б, 16Г 

становить 3026,0 м2, площа прилеглої території 1520,0 м2. 

Загальна інформація: 

 Режим роботи: з 08.00 до 17.00 години, п’ять днів на 

тиждень; 

 1865,2 м2 — загальна площа приміщень, які 

прибираються один раз на день; 

 1160,8 м2 – площа приміщень санвузлів, холів, 

коридорів, сходових клітин, що прибираються постійно 

протягом робочого дня та технічних приміщень 

(теплопункти, електрощитова), що прибираються один раз 

на тиждень; 

 1520,0 м2 - площа прилеглої території, що 

прибирається протягом  робочого дня; 

 Штатна чисельність працівників – 144 особи; 

 Кількість службових кабінетів – 117 одиниць. 

Комплексне прибирання, санітарне утримання і сезонна 

підготовка приміщень, обладнання, усунення дрібних 

пошкоджень, несправностей з урахуванням вартості 

господарських товарів (кількості необхідного інвентарю, 

устаткування, тощо) та витратних матеріалів і миючих 

засобів, необхідних для виконання замовлення, а також з 

врахуванням таких послуг: 

• технічне обслуговування інженерних мереж; 

• догляд за рослинами кімнатними та прилеглої 

території (зелена зона); 

• щоденне чергування спеціалістів з обслуговування 

інженерних мереж (обов’язково: наявність передбачених 

законодавством дозвільних документів). 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені на підставі фактично наданих послуг у попередній 

період для забезпечення належної роботи ДСА України, з 

урахуванням запланованих поточних завдань замовника та 

вимог діючого законодавства.  

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

912 000,00 (дев’ятсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.) 

грн. з ПДВ. Відповідно до статті 4 Закону України "Про 



предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 
 

публічні закупівлі" планування закупівель здійснюється на 

підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного плану 

закупівель. Розмір бюджетного призначення, визначений 

відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2022 рік. 

Проектом кошторису ДСА України на 2022 рік передбачені 

видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі 

за КЕКВ 2240.  

 


